
VILA NOVA ESPerança
INFORMações e dados da comunidade



A vila nova esperança

Localizada na Zona Oeste de São Paulo, a 
comunidade Vila Nova Esperança é formada por 
cerca de 500 famílias, muitas delas presentes no 
local a mais de cinquenta anos. Em 2001 a CDHU 
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano) obteve a posse do terreno e desde então 
vem tomando providências para realizar a 
desocupação da área.  

Atualmente os moradores possuem o serviço de 
abastecimento de água regularizado e lutam para 
regularizar os serviços de energia elétrica, esgoto 
e pavimentação das vias.  

Pelo proximidade com o parque Tizo, desde 2012 os 
moradores realizam diversos projetos junto a 
instituições renomadas de ensino superior para 
transformar o local em uma Vila Ecológica, a fim de 
cada vez mais preservar o meio ambiente.



NOSSA ATUAÇÃO 
EM CONJUNTO

O TETO atua em conjunto com os 
moradores desde 2012, onde já construiu 
33 casas, tendo uma mesa de trabalho 
ativa composta por jovens voluntários, 
trazendo resultados como a criação de um 
abrigo de lixo coletivo; a estruturação de 
uma horta comunitária e o “Cine na Vila”. 

Nos dias 22 e 23 de Agosto realizamos a 
ECO - Escutando Comunidades, buscando 
realizar através de um censo, coletar 
informações precisas de temas cotidianos 
das famílias. 

As questões nos permitiram criar uma 
visão sistêmica e unificada da 
comunidade, assim como analisar os dados 
de forma a traçar o perfil existente hoje, 
assim como direcionar nossos próximos 
esforços em conjunto.

Horta Comunitária



análises 
E DADOS
As informações coletadas foram separadas em 7 
diferentes temas: 

1) Contexto Social das Famílias - dados sociais dos 
moradores e comunidade local; 

2) Educação - informações que sintetizam o grau 
escolar e de alfabetização dos moradores; 

3) Trabalho  - dados que dizem sobre a ocupação 
dos moradores e a economia da casa - gastos, 
ganhos, benefícios sociais e dívidas adquiridas; 

4) Transporte - informações sobre a forma, tempo 
médio de deslocamento do morador para 
conseguir realizar as suas principais atividades 
cotidianas; 

5) Saúde - questões e dados que refletem a 
qualidade de vida dos moradores e ao ambiente 
em que estão sujeitos (ar, água, vícios, doenças 
adquiridas); 

6) Moradia - dados relacionados ao material e 
regularização da casa dos moradores e serviços 
adjacentes como água, coleta de lixo, energia e 
esgoto; 

7) Comunidade - informações que sintetizam a 
histórico, formação, relações internas , 
expectativas futuras e demandas atuais dos 
moradores.



CONtexto social

49%51%

sexo

cor ou raça

 

indígena

outros

preta

branca

parda 53%

25%

21%

4%

1%

local de origem

30%

55%

4%

3%

3%

São Paulo

Bahia

Pernambuco

Sergipe

Alagoas



CONtexto social

idade

66-100

51-65

31-50

23-30

19-22

16-18

11-15

5-10

0-4

37% 22%

16%

15%17%

11%

38%
dos entrevistados 

consideram que as 
crianças representam o 
principal grupo afetado

9%

6% 13%

8%



educação

alfabetização

15%
6%

1%
2%

76%
Lê e escreve

não 
alfabetizado

assina 
seu 
próprio 
nome

lê

escreve

escolaridade

29%

completaram o 
Ensino 

Fundamental I

das crianças (0 a 
18 anos) estão na 
pré-escola,

33%

ainda não estudam, 
o principal motivo é 
a sua idade (62%)

27%

dos adultos

25%

completaram o 
Ensino 

Fundamental II

27%

completaram o 
Ensino Médio



renda

trabalho

54%
das pessoas disseram 
apresentar dívidas

82%50%

x
com carteira assinada

sem carteira assinada

18%50%

39%
relataram ter guardar 
suas economias em 
bancos

disseram gastar 
mais do que ganham

55%



trabalho

renda média R$432,70

10%

85%

benefícios - 1% cada: 
Bolsa Escola; Auxílio 
Desemprego, Bolsa 
Cidadã; Outros

não recebe nenhum 
auxílio de renda

recebem 
Bolsa 

Família

66%
31%
ProJovem

não  recebem 
nenhum 

benefício 
assistencial

benefícios assistenciais - 
1% cada - Tarifa Social, 
Idoso, Passe Livre

Acesso a benefícios e programas assistenciais



53%

mais de 40 minutos

levam 

para ir ao trabalho

67%

0-20 minutos
levam de 

para ir a escola

65% levam de

para ir a um local de 
atendimento médico

Transporte

46%
a pé ou bike

60%
transporte 
público

73%
a pé0-20 minutos



SAÚDE

49%

51%
frequentou um 

posto no último mês

não frequentou um 
posto no último mês

62

154
61

pessoas 
com rinite

pessoas 
com asma

pessoas com 
hipertensão

Principais doenças 
encontradas

atendimento médico

pessoas com 
diabetes26



SAÚDE

uso de drogas

relataram não apresentar nenhum 
vício ou problemas com vícios

86%

9%
relataram apresentar problemas 
ou vícios relativos ao cigarro

5%
relataram apresentar problemas 
ou vícios relativos ao álcool

1%
relatou apresentar problemas ou 
vícios relativos ao uso de drogas

8%
38%

54%
aconteceram 
com adultos

aconteceram 
com crianças

aconteceram com 
adolescentes

Dos casos de diarréia



das construções 
são de bloco

MORADIA

84%

são barracos
0%

utilizam ponto 
de coleta

95%

57%
descartam a 

céu aberto

88%
apresentam 
instalações 
irregulares

80%
apresentam 
fornecimento de 
água regularizado

utilizam fossas sépticas

31%



MORADIA

imóveis

3%1%

1%18%

17%

60%
via compra

via ocupação

está 
emprestado

não 
respondeu

está 
alugado

via 
doação

De que forma obteve sua moradia?

64%
dos moradores 
disseram que não é 
um terreno da CDHU

É uma das casas dos terrenos da CDHU?

19% dos moradores disseram 
que é sim um terreno da 
CDHU

17% disseram não saber



2010 
a 2015

2005 
a 2009

2000 
a 2004

1995 
a 1999

1990 
a 1994

<1990

51
13

86

199187

394

COMUNIDADE

ano em que chegou na comunidade

49%
associaram sua mudança ao 
fim de um benefício social 
ou relativa ao dinheiro

motivo no qual se mudou 
para a comunidade?



COMUNIDADE

como enxergam a comunidade

acreditam que a comunidade 
estará melhor daqui 2 anos86%

83%
acreditam que a comunidade 
está melhor do que há 2 anos

Infra-estrutura

Regularização terreno

Sujeira

Distância de Serviços

Tráfico

Lazer

Saúde

Vícios

Violência

Desemprego

Educação

Gravidez involuntária

União

Violência do Lar

Trabalho precário

Trabalho Infantil

Alagamento

Outros 64
13
14
25
25

36
99

193
210
216

230
252

294
298

347
475

629
666

prin
cipais 

preocupações



COMUNIDADE

45%

55%

não participou de 
projetos e/ou reuniões 

da Associação

participação e envolvimento

3% 97%

Reconhecem um líder 
comunitário?

não reconhece

participou de reuniões 
e/ou projetos da 
Associação

reconhecem e 
identificam um 
líder comunitário



COMUNIDADE

ajuda entre vizinhos

disseram que não 
ajudam seus vizinhos

47%

relataram que receberam 
ajuda  com coisas físicas

27%

27%
relataram que 

receberam ajuda moral 



TETO

(11) 2366-5053 

contato:
diagnostico.sp@teto.org.br 

*OS ÍCONES UTILIZADOS Nesta apresentação FORAM 
OBTIDOS A PARTIR DA PLATAFORMA ABERTA THE NOUN PROJECT


